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Informujeme

Obsah
Fígle a tipy při tréninku autokatetrizace •
i další informace o možnostech řešení inkontinence najdete v poradenském okénku
pana doktora Sutorého.
A v článku o činnosti České asociace paraplegiků – CZEPA bych ráda poukázala na
dlouholeté společné úsilí pacientské organizace i odborných lékařských společností
o zvýšení počtu katetrů pro ČIK. Aktuálně
vrcholí dlouhodobá snaha, aby s novelou
zákona o zdravotním pojištění došlo od ledna 2019 ke zvýšení denního limitu katetrů.

Vážení a milí čtenáři časopisu Helios,
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Hvězdný bazar

Pro společnost Coloplast to znamená
nutnost požádat Vás o nový souhlas
se zpracováním osobních údajů, ať
už jste naším stávajícím nebo novým
klientem.

2. Nebo zavolejte na naši bezplatnou
linku 800 100 416 – souhlas je možné poskytnout i telefonicky.
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Ty ještě pořád
nosíš plínky?

•••• ••••

Ano, už jsem
z toho zoufalý

Já už jsem
to vyřešil

Jak?

tohle je
o moc lepší

••••

... jsem úplně
mokrý ...

2x ročně časopis Helios pro pacienty s vyprazdňováním močového
poradenství pro pacienty zařazené do databáze společnosti Coloplast,

•

praktické rady a tipy od odborníků i jiných pacientů

•

informace o úhradách a limitech pomůcek

•

asistence s předpisem pomůcek a schválení revizním lékařem

•

výpomoc s pomůckami pro pacienty zařazené do databáze
společnosti Coloplast, pokud jsou v nouzi

Pro více informací a zaslání vzorků zdarma volejte bezplatnou zákaznickou linku 800 100 416 nebo pište na info@coloplast.cz

Nazdar, jak
se máš?

Pokud nový informovaný souhlas neobdržíme, již s Vámi nemůžeme být
v kontaktu žádným způsobem, to
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• spolehlivý, jednoduchý a pohodlný systém
• přizpůsobí se potřebám každého pacienta
• vysoká úroveň komfortu a bezpečnosti
• maximální diskrétnost a hygiena

Děkujeme za pochopení a doufáme,
že Vám vyplnění nového informovaného souhlasu nezpůsobí žádné komplikace. Pokud by Vám nebylo něco
jasné, tak zavolejte na naši bezplatnou zákaznickou linku.

novinky v péči a v nabídce katetrů a sběrných urinálních pomůcek
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Plné znění podmínek pro udělení informovaného souhlasu najdete na
zadní straně vložené Přihlášky k využívání služeb.

měchýře, diskrétně balený, až domů, zdarma

Ct

řešenířešení
mužské
řešení
mužské
inkontinence
mužské
inkontinence
inkontinence

Kondomy
Kondomy
Kondomy
a sáčky
a sáčky
a sáčky
Conveen
Conveen
Conveen
®

3. Nebo můžete vyplnit kontaktní formulář na našich webových stránkách
https://www.coloplast.cz/kontaktujte-nas/

znamená, že například nebudeme
moci zasílat časopis Helios, vitamíny,
výpomoc v případě, že máte nedostatek pomůcek nebo vzorky pomůcek
k vyzkoušení.

Jaké služby nabízíme?

n

®
®
Bc.
Hana
Sixtová,
Conveen
Conveen
Conveen
sociální pracovnice CZEPA
®

1. Můžete vyplnit přiloženou Přihlášku k využívání služeb péče o zákazníky (volný letáček vložený do tohoto
čísla Heliosu i s předepsanou a předplacenou obálkou) a odeslat v přiložené obálce poštou.
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který bude nejjednodušší pro Vás.

od konce května 2018 je také
v České republice platný nový zákon
o ochraně osobních údajů (tzv.
GDPR).

Děkujeme všem, kdo jste již nový informovaný souhlas na naši adresu
odeslali. Pokud jste doposud tento
nový informovaný souhlas společnosti Coloplast neudělili, můžete tak
učinit třemi způsoby, z nichž každý
je plně platný. Vyberte si tak způsob,

My všichni, kteří s sebou
nosíme cévku

S přáním pevného zdraví a krásného léta

Ct

Vážení a milí čtenáři
časopisu Helios,

Nový zákon o ochraně
osobních údajů - GDPR

••••

Inspirativní je jistě rozhovor s Jaroslavem
Hadravou, optimisticky laděným realistou,
který se po úrazu páteře a míchy překvapivě rychle zařadil do běžného života – dokončil studia, brzy nastoupil do práce, kondici si udržuje prací na zahradě a k tomu je
úspěšným stolním tenistou.

Závěrem nemohu opomenout ani to, že
v souvislosti s novým zákonem (GDPR)
byste nemohli další číslo časopisu
Helios dostat, pokud redakci nedáte
souhlas s uchováváním Vašich osobních
údajů. Proto prosím věnujte pozornost
i těmto informacím.

Prosím čtěte pozorně!

Důležité upozornění

Ct

je mi ctí, že jsem dostala příležitost promluvit k Vám prostřednictvím úvodníku. Myslím si, že v aktuálním čísle najdete mnoho
zajímavých informací.

Kolečko inspirace se uzavírá. Když jsem
četla, jak se Jaroslav Hadrava hladce zařadil do pracovního procesu, nemohu než
upozornit ještě na možnost pomoci těm,
kteří mají o zaměstnání zájem, ale hledají
nejprve tréninkovou formu práce. CZEPA
lidem v této situaci nabízí tréninkové pracovní místo v projektu Hvězdného bazaru.
Neostýchejte se využít tuto příležitost.
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Důležité upozornění!

••••

•••• •••• •

dvě vyškolené zdravotní sestry připravené řešit vaše problémy
na bezplatné lince 800 100 416, Po - Pá, 8:00 - 16:00 hod

•

pro uživatele pomůcek Coloplast navíc 4x ročně vitamíny zdarma

Ale, špatně ...

2
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Coloplast - péče o klienty v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

800 100 416

Bezplatná linka je Vám k dispozici.

9. číslo, květen 2018
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Rozhovor

Rozhovor

Všechno chce svůj čas
Byl nadějným fotbalistou, který se ale ve 23 letech ze dne na den ocitl na vozíku. Tím začala zcela nová
etapa jeho života, která jej mimo jiné zavedla na olympiádu do Londýna. Stolní tenista Jaroslav Hadrava
často a rád poměřuje své síly se soupeři bez hendikepu. To je koneckonců dle jeho slov to, co jej na
ping-pongu lákalo.
že my jsme všichni optimisti. (směje se)
V momentě, kdy se mi ta nehoda stala, hned jak jsem se probudil, jsem věděl,
že necítím nohy a že je asi něco špatně.
A nepotřeboval jsem, aby mi někdo půl roku
říkal, že to rozchodím. Věděl jsem, že je to
špatný a že se s tím musím naučit žít. Takže
jsem takový optimisticky naladěný realista.
Věnoval jste se před úrazem nějakému
sportu?

ale hlavně jsem hledal nějaký sport, prostřednictvím kterého bych se co nejvíc
přiblížil normálnímu životu. No a kolega
z práce, který je dlouholetým hráčem stolního tenisu, mi řekl, abych to šel zkusit. Tak
jsem to tedy zkusil a chytlo mě to. Úžasná
věc na stolním tenise je to, že ani hráč na
vozíku není nijak omezen. Většina z nás hraje soutěže se zdravými hráči, trénujeme se
zdravými, nemáme žádná speciální pravidla,
můžeme prostě sportovat jako zdraví lidé.
Což je pro mě asi největší výhoda stolního
tenisu.
Udržujete si kondici ještě nějak jinak?
Věnuju se cvičení a posilování. Rok už také
jezdím na běžkařském trenažéru Skierg2,
což vidím jako vynikající doplněk ke stolnímu tenisu. A úžasná věc je práce na zahradě! V listopadu loňského roku se nám narodil druhý syn, takže momentálně věnuji
nejvíce času rodině.

Hrál jsem fotbal a nohejbal.

sun na vozík, jak si dojít na záchod. Všechno, co jsem potřeboval, základy života na
vozíku. Co se vyprazdňování týče, tak jsem
ze začátku zkoušel vyklepávání, ale to mi
moc nešlo. Nikdy se mi nepodařilo vyprázdnit se k plné spokojenosti. V té době jsem
hodně trpěl na záněty. Čtyři roky po úraze
jsem dokonce skončil s velkým kamenem
v močovém měchýři, musel jsem na operaci a měl jsem ještě nějaké další komplikace.
No a v té době jsem se už začínal cévkovat. Nejdříve jsem používal suché katetry,
na které jsem před použitím musel nanášet
gel a pak jsem přešel na katetr EasiCath od
Coloplastu, kam stačí jen nalít před použitím vodu a chvíli počkat.
Když srovnáte vyklepávání a používání
nepotažených suchých katetrů s hydrofilním katetrem, co se vám zdá komfortnější,
lepší do života?
Jednoznačně hydrofilní katetr, kam před
použitím jen naliju vodu. Ten je pro mě nejlepší. Protože vyklepáváním jsem se nikdy
pořádně nevyprázdnil a nanášet na cévku
před použitím gel mi přišlo hodně nepraktické. Obzvlášť v některých situacích jako
například v noci, kdy si člověk musel svítit,
aby na to viděl.
Jak se podle vašeho názoru žije člověku
na vozíku v České republice?

Jak se stalo, že jste se ocitl na vozíku?
V roce 2000, v té době mi bylo 23 let, jsem
měl úraz. Jel jsem v noci z práce na kole
a srazil jsem se s jiným cyklistou. Bylo to
potmě, ani jeden z nás nebyl osvětlený, srazili jsme se na cyklistické stezce. V té době
jsem byl ve čtvrtém ročníku na Jihočeské
univerzitě.
Co vám pomohlo překonat nejhorší chvíle
a takzvaně se vrátit do života?
Tak určitě rodina. Přiznám se, že jsem
neměl žádné velké problémy, co se týče
psychiky, spíš jsem musel uklidňovat všechny okolo, rodiče, přítelkyni. Byli z toho samozřejmě dost špatní. Sám jsem se s tím
srovnal poměrně rychle. První dva měsíce
jsem strávil v nemocnici, to člověk tak nějak
funguje, nefunguje, pak nějaká krátká rehabilitace. Už asi osm měsíců po úraze jsem
začal dodělávat školu a v březnu následujícího roku jsem nastoupil do zaměstnání.
Takže jsem úplně přeskočil půlroční rehabilitaci například v Kladrubech, která bývá po
takovém úraze zvykem.
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Vy jste nebyl v žádném rehabilitačním
ústavu?

To je zajímavá otázka. Já myslím, že velice
záleží na druhu postižení. Pokud by měl
člověk vyžít jen z důchodu, k tomu musel
navštěvovat lékaře a využívat pro sebe různé zdravotní pomůcky, tak by to bylo těžké.
Ale pokud má člověk možnost chodit do zaměstnání nebo alespoň šanci si přivydělat,
tak myslím, že se ta situace dá zvládnout.

Ne (směje se), nebyl. Byl jsem jen na dvou
čtrnáctidenních pobytech v Parapleti
v Praze. Takže si asi dovedete představit,
jak jsem na tom byl. Měl jsem obrovské
problémy se vším, třeba abych si došel na
záchod. Nebyl jsem zvyklý na to pohybovat
se na vozíku mezi bariérami. V tom zaměstnání se ale prostě objevilo místo a já jsem to
chtěl zkusit, no a už jsem tam zůstal. Dá se
říct, že jsem všechny problémy řešil za pochodu. V té době jsme se taky s přítelkyní
stěhovali do nového bezbariérového bytu.
Bylo toho tenkrát hodně.

Nemusel jste si někdy třeba odpustit návštěvu nějakého místa proto, že tam byly
bariéry?

Vy jste asi velký optimista…
Dá se to tak říci. S pesimisty se vlastně
ani nesetkávám. Většina těch lidí, kteří už
začnou dělat nějaký sport a se kterými se
tedy stýkám, se přes ty problémy vlastně přenesla a funguje celkem dobře.
Lidi, kteří jsou zavření doma a utápí se
v tom, já vlastně nepotkávám. Ani se tedy
v podstatě nemám s kým porovnat. Tak-

Helios / časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře

A jak jste si našel cestu ke stolnímu tenisu,
kterému se už dlouho věnujete?

Jak jste se dozvěděl o hydrofilních katetrech od firmy Coloplast?

Zhruba tři roky po úraze jsem se začal
rozkoukávat, že už bych chtěl něco zkusit.
Začal jsem s florbalem v centru Paraple,

To už je hrozně dávno. Já myslím, že to bylo
v centru Paraple v Praze. Tam mi ze začátku hodně pomohli. Praktické věci jako pře-

Coloplast - péče o klienty v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

800 100 416

horší je, když vás někdo hrozně lituje, to
mi vadí. Ale je fakt, že člověk to těm lidem
nemůže vyčítat, protože oni mnohdy nevědí, jak se chovat. Jednají podle nějakých
svých pocitů a nemyslí to zle. Někdy před
rokem mi přišla docela dobrá kampaň v televizi. Upozorňovala na to, že my nestojíme
o nějakou charitu, ale chceme žít a chceme,
aby se s námi jednalo jako s ostatními lidmi.
Co byste poradil někomu, kdo je čerstvě
po úraze, a tedy na začátku cesty?
Tak určitě neudělat stejnou chybu jako já,
kdy jsem to ze začátku strašně uspěchal.
Dodneška se mi všichni hrozně smějí, že
neumím jezdit po zadních kolech. (směje se)
Chce to nespěchat, dát tomu čas, protože
na práci a ostatní věci si člověk pak čas najde, to mu neuteče. Kdybych se rozhodoval
znova, tak bych po úraze určitě šel do rehabilitačního zařízení.
Jitka Rybková,
Coloplast A/S

Jaroslav Hadrava
•
•

To mě netrápí. Když jsou v nějaké restauraci například schody, tak tam prostě nepůjdu
a vyberu si jinou. Nevidím v tom problém.
Jsou lidi, kteří to budou hrozně řešit a budou
si stěžovat, že se nikam nedostanou, ale mě
toto neomezuje.

•

Jsou k vám chodící lidé ohleduplní?

•

Je to samozřejmě případ od případu, každý
člověk se chová jinak, ale zásadní problém
v tomto směru nemám. Moc to neřeším.
Některé reakce třeba nejsou ideální. Nej-

•

Bezplatná linka je Vám k dispozici.

•
•

narozen v roce 1977
v mládí se věnoval fotbalu
a nohejbalu
na vozík jej v roce 2000 upoutala
nehoda na bicyklu
od roku 2003 se věnuje stolnímu
tenisu
získal dva tituly mistra České
republiky ve stolním tenise
vozíčkářů
zúčastnil se paralympijských her
v Londýně
dnes pomáhá při organizaci
turnajů pro vozíčkáře a stále
aktivně sportuje

9. číslo, květen 2018
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Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Intermitentní katetrizace
ZVOLTE TO

NEJLEPŠÍ

Intermitentní katetrizace je dobře známá metoda vyprazdňování močového měchýře. Jestliže Vám lékař tuto metodu doporučil, je to určitě to nejlepší,
co můžete pro zachování funkce močového měchýře a Vašeho vlastního
zdraví udělat. Často se setkáváme s některými dotazy, a proto zde na ně
uvádíme odpovědi.

1

Jak často se mám cévkovat?
Doporučuje se 4x – 6x denně, respektujte vždy doporučení
svého lékaře. Cévkování je třeba vykonávat tak často, jako
byste měli normálně fungující močový měchýř. V České
republice je hrazeno 150 cévek na měsíc, to odpovídá
5 cévkám denně. Pokud není toto množství dostačující pro
Váš zdravotní stav, kontaktujte svého lékaře a domluvte se
s ním na dalším postupu.

2

Jakou velikost katetrů mám používat?
Je velmi důležité, abyste používali správný typ katetru ve
správné velikosti. Váš lékař nebo sestra Vám pomůže
vybrat velikost vhodnou pro Vás.

3
4
6



Co mám dělat, když se mi nepovede zavést cévku?
Pokud jste si zkusili zavést cévku a nepodařilo se Vám to,
zachovejte klid. Zkuste si na chvíli odpočinout a po pár
minutách to zkuste znovu. Možná uvidíte, že se Vám bude
cévka lépe znovu zavádět, když si předtím dáte teplou
koupel. Jestliže se Vám stále nedaří katetr zavést, kontaktujte svého lékaře.
 olik mám během dne vypít tekutin?
K
Měli byste vypít 1,5 až 2 litry tekutin denně. To, zda pijete
dostatečně, Vám napoví barva moči. Pokud je pitný režim
dostatečný, moč bude mít světlejší barvu.

Helios / časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře
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Co mám dělat, když cestuji?
Katetry SpeediCath nejsou běžně dostupné všude
v zahraničí. A i kdyby tomu tak bylo, určitě nebudete
chtít v cizí zemi shánět lékaře, který Vám je předepíše.
Pro jistotu si tedy s sebou zabalte dostatečné množství
cévek na celou dobu pobytu na cestách. Abyste se vyhnuli případným problémům na celnici, požádejte svého
lékaře o vystavení písemného prohlášení, že jste uživatel
katetrů ze zdravotních důvodů a máte je pro osobní
potřebu.
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Existují nějaké symptomy, na které si mám dát pozor?
Ano, jestliže si všimnete něčeho ze seznamu níže, kontaktujte neprodleně svého lékaře: jestliže je Vaše moč tmavá,
má nepříjemný zápach nebo v průběhu katetrizace cítíte
pálení. Dalším důvodem může být fakt, že se cévkujete
častěji než obvykle a nebo je potřeba cévkovat se okamžitá
a naléhavá. Taktéž pokud pociťujete stavy zimnice nebo
horečky, které můžou být příznakem infekce, vyhledejte
odbornou pomoc.
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Co mám dělat, když nemůžu cévku vytáhnout?
To se stává velmi zřídka, ale stát se to může. Zůstaňte
klidní, odpočiňte si na 5 – 10 minut a potom to zkuste
znovu. Často pomůže zakašlání, protože to uvolní svaly
a potom je jednodušší katetr vytáhnout.

Coloplast - péče o klienty v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

SpeediCath®
Nejlepší volba. Pohodlný a bezpečný katetr
pro každodenní použití.
Okamžitě připraven k použití
Katetr SpeediCath jen vytáhněte z obalu a je ihned připraven
k použití. Díky speciálnímu potažení povrchu cévky hydrofilní
vrstvou, není třeba katetr nijak aktivovat vodou nebo lubrikovat gelem. Je to nejjednodušší, nejrychlejší a nejbezpečnější
způsob, jak se vycévkovat.

Hladký povrch cévky a pohodlí při zavádění
Povrch cévky SpeediCath je potažen patentovanou hydrofilní vrstvou, takže je katetr velmi hladký a zajišťuje pohodlné zavedení
cévky do močové trubice a nízké tření při vytažení cévky.4

Jednoduché použití
Obal je opatřen lepícím kroužkem, pomocí kterého jej lze snadno
otevřít a poté upevnit pomocí samolepky tam, kde potřebujete.
SpeediCath lze také snadno napojit na sběrný močový sáček,
pokud je potřeba.1,2
Prokázaná účinnost při minimalizaci rizika infekcí
močových cest
SpeediCath prokazatelně snižuje riziko výskytu infekce močových
cest v porovnání s jinými nepotaženými katetry a katetry
potaženými hydrofilní vrstvou. 1,3,4

Očka katetru SpeediCath
potažená hydrofilní vrstvou

Stejnoměrný hydrofilní povrch
katetru SpeediCath

Pro více informací a zaslání vzorků zdarma, volejte bezplatnou zákaznickou linku nebo
navštivte naše nové webové stránky www.coloplast.cz a objednejte si vzorky
přímo přes kontaktní formulář https://www.coloplast.cz/o-nas/kontaktujte-nas/
Reference
1. Cardenas et al: Intermittent catheterization with a hydrophilic-coated catheter delays the occurrence of urinary tract infection in patients with acute spinal cord injury: A prospective, randomized, parallel, multi-centre
trial. PM R 2011; 3:408-417.
2. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterisation. Br J Nurs 2001; 10:325 -329.
3. De Ridder DJMK et al.: Intermittent catheterisation with hydrophilic coated catheters (SpeediCath) reduces the risk of urinary tract infection in spinal cord injured patients: A prospective randomized parallel comparative
trial. European Urology 2005 Vol. 48 (6), p 991-995.
4. Stensballe J. et al. Hydrophilic coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, crossover study of three different types of catheters.
European Urology 2005, Vol. 48 (6) p. 978-983.
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Urolog radí

Metoda ČIK

ČIK u kvadruplegika

My všichni, kteří s sebou
nosíme cévku

Dotaz čtenáře:
Pane doktore, před dvěma roky jsem měl
úraz krční páteře s částečným ochrnutím
horních končetin. Nyní, po rehabilitaci, se
mi hybnost natolik zlepšila, že dokážu pomocí kleští uchopit katetr a manipulovat
s ním. Nedaří se mi však manipulovat
s penisem. Nestáhnu předkožku tak, abych
viděl ústí močové trubice. Přidržení penisu
se mi také nedaří. Slyšel jsem, že existuje
možnost vytvoření nějakého vývodu na
kůži v podbřišku, do kterého bych mohl
katetr zavádět. Můžete mi o tom něco říct?
Zatím mám zaveden permanentní močový
katetr. V minulosti zavedenou epicystostomii jsem nesnášel, měl jsem velké návaly
tlaku do hlavy.
Jindra

Na dotaz odpovídá:
MUDr. Martin Sutorý, CSc., lékař urologického oddělení úrazové nemocnice v Brně.

Milý Jindro, dotknul jste se hned několika
problémů najednou. Pokusím se postupně
odpovědět Vám i ostatním. Především Vás
chválím za snahu rehabilitovat úchop s cílem dosáhnout autokatetrizace a zbavit se
tak permanentního močového katetru, který je bezpochyby horším řešením než čistá
intermitentní katetrizace (ČIK). Více k tomu
v prvním čísle našeho časopisu. ČIK je sice
možno provádět druhou osobou, avšak její
přítomnost musí být trvale zajištěna tak,
aby cévkování mohlo být provedeno včas
a nedocházelo tak například ke škodlivému
přeplňování močového měchýře. Proto je
více než vhodné, aby člověk po poranění
míchy byl co nejvíce soběstačný.
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Vaše cesta k autokatetrizaci však bude ještě daleká.
1. Především je nutné, aby byla splněna základní podmínka pro provádění ČIK, a to je
dostatečná kapacita močového měchýře
s dostatečným snížením tlaku v něm. Náplň
močového měchýře pak nesmí vyvolávat
Vámi v dotazu uvedené návaly do hlavy.
Otestování močového měchýře je možné
pouze provedením důkladného neurourologického vyšetření na pracovišti, které je
zavedeno na práci s pacienty po míšním
poranění (při spinálních jednotkách). Zpravidla je nalezena nízká kapacita a vysoký
tlak – náprava je možná mnoha opatřeními, většinou to však vyžaduje systematickou komplexní péči po několik měsíců případně i řešení operační.
2. Je třeba, abyste katetr nejen uchopil, ale
byl schopen se i trefit a zasunout jej do předem určeného otvoru. K nácviku doporučuji svým pacientům nejprve zasouvat katetr
do pivní lahve. Po zvládnutí, pak PET lahev
s trochou vody – lahev je pak stabilnější.
Postupně je možné zvyšovat náročnost
cvičení s prázdnou lahví. Do těla lahve případně do víčka si od někoho necháte vytvořit (stačí zavřené hrotnaté nůžky) otvory, které budou „tak akorát“ pro katetr se
kterým cvičíte. V různých polohách lahve
pak zasouváte a zasouváte, až dosáhnete
potřebného cviku.
3. Dalším problémem bývá, jak jste již naznačil, penis. Stažení předkožky je možné
a vhodné vyřešit obřízkou – tj. odstraněním
kůže penisu, která v klidovém stavu zakrývá
žalud. Dosáhneme nejen snadnější „údržby“ předkožkového vaku, ale hlavně je pak
ústí močové trubice trvale volně přístupné.
Obřízku Vám provede každé urologické

Helios / časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře

pracoviště, avšak vzhledem k návalům
do hlavy, které uvádíte při epicystostomii,
bude vhodná celková anestezie. Přidržení penisu při cévkování je též řešitelné.
Postup je individuální. Lze zkusit přilepení
penisu na podbřišek širokou náplastí tak,
aby se však penis na náplasti „neoběsil“.
Přilepení provede druhá osoba každé
ráno a na noc penis uvolní. Možností je
vytvoření jakéhosi podběráčku do kterého se penis zachytí tak, aby „neutíkal“. Je
možno vytvořit otvor, dostatečně velký,
například v prkénku, do kterého penis zachytíte. Prkénko pak položíte na podbřišek. Penis je zafixován a zavedení katetru
tak může být snadnější. Lze vymyslet jistě celou řadu podobných pomůcek, které
jsou individuálně přizpůsobeny. Dle mých
zkušeností vyhovuje každému pacientovi
něco jiného.
4. Pokud se, i přes výše uvedená opatření,
zavádění katetru močovou trubicí nedaří,
avšak manipulace s katetrem je jinak dobrá
a tlakové poměry v měchýři jsou příznivé,
lze uvažovat o vytvoření tzv. „kontinentní
epicystostomie“. Jedná se o operační výkon
vhodný pro pacienty od dvou let od úrazu,
kdy je již stabilizován neurologický stav.
Z červovitého výběžku slepého střeva nebo
z částí tenkého střeva je vytvořen kanál, jehož zevní ústí je v podbřišku, v místě, které
společně s pacientem vybereme tak, aby
pro něj bylo optimálně dosažitelné. Druhý
konec kanálu ústí do močového měchýře
tak, že je vytvořena chlopeň zabraňující vytékání moči z měchýře, pokud katetr není
zaveden, zavedení katetru však nebrání.
Operaci provádějí pouze specializovaná
pracoviště, která mají zkušenosti s rekonstrukční urologií. Rozhodně nejde o operaci
běžně prováděnou. V Úrazové nemocnici
v Brně ji provádíme.

Coloplast - péče o klienty v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.

Je nás mnoho, často o sobě ani nevíme. A přitom se potkáváme na ulici,
v restauracích, na úřadech, ale i při sportu či atraktivních dovolených na
prosluněných plážích. Nás, kteří vyprazdňujeme močový měchýř pomocí
katetru.
Neznáme se snad i proto, že jde o věc velmi
diskrétní, o které nikdo nemusí vědět. Snadno cévku přidáme do kosmetické brašny,
elegantní kabelky, do pracovní aktovky, batohu či sportovní tašky. A na toaletě jsme
přeci odjakživa sami!
Přesto nás napadá, jestli to všechno není
zbytečné. Určitě není! Díky čisté intermitentní autokatetrizaci jsme se vrátili do

rodinného, pracovního i společenského života bez hendikepu. V soukromí si užíváme
krásné chvíle, v práci se plně soustředíme
na své úkoly. Bez obav si domlouváme různé aktivity na mnoho týdnů dopředu. Ano,
můžeme. Žádná močová infekce už nám
naše plány nepřekazí.
Katetrizací totiž aktivně chráníme své
zdraví. Své ledviny, které mohou při

správné funkci měchýře nerušeně pracovat. Močový měchýř je strážcem našich
ledvin a s cévkou, kterou sami měchýř
vyprazdňujeme, případně s potřebnými
léky, teď dobře chráníme právě naše ledviny. Kdo by chtěl sedět často v přeplněných čekárnách ordinací před výměnami
trvale zavedeného katetru nebo drenáže
močového měchýře v podbřišku (tzv. epicystostomie)? Nikdo nechce diskomfort
s tím spojený, obavu z krvácení, z tvorby močových kamenů či z opakované
močové infekce. Nikdo nechce stále užívat antibiotika. Navíc opakované infekce velmi zatěžují náš organismus, který
často potřebuje sílu na jiné věci. Bez námi
užívaného katetru je složité se vyhnout
nechtěnému úniku moči! Kdo by si nepřál
se trvale zbavit těchto hygienických potíží
i společenských trapasů? Už si ani nepamatujeme, kdy se to stalo naposledy. Vždyť
s novým vyprazdňováním měchýře se
krásně zapomíná na tyto nepříjemné příhody! Bez obav můžeme kamkoliv, včetně
bazénů či lázní.
Nelze tedy ani trochu pochybovat o správném rozhodnutí. Potahovaný katetr v našich rukou je rutinní a bezpečná metoda. Je
to správná volba, o čemž jsme se během
několika týdnů sami přesvědčili.
red.

katetr

SpeediCath®

OD NÁS

NEJRYCHLEJI
Prodejny:
Bušovice 4, 338 24 Břasy 1
Petržílkova 2706/30, 158 00 Praha 13
Cejl 58, 602 00 Brno
Komenského 20, 770 00 Olomouc
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

800 100 416

Bezplatná linka je Vám k dispozici.
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CZEPA

CZEPA

Aktuální novinky a projekty
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. podporuje lidi ochrnuté po poškození míchy a jejich blízké. Usilujeme
o změny v legislativě, zavádíme nové projekty a čekají nás nové akce. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte
asociaci CZEPA kontaktovat.
Společně bojujeme za více cévek
Katetry pro čistou intermitentní katetrizaci patří mezi takzvané prostředky
zdravotnické techniky, které mnozí klienti České asociace paraplegiků – CZEPA
v každodenním režimu nezbytně potřebují. Dotazníková šetření v rámci komunity i mezi odbornou veřejností již před
lety potvrdila, že současně hrazený počet
5 cévek na den velkému množství uživatelů nestačí. O zvýšení počtu usilujeme již
několik let, a proto je navýšení počtu katetrů jedním ze společných cílů v rámci jednání Pacientské rady.
Pacientská rada je poradní orgán při Ministerstvu zdravotnictví ČR, ve kterém
jsou lidé s poškozením míchy zastoupeni
Zdeňkou Faltýnkovou, specialistkou na
spinální problematiku asociace CZEPA.
Ta v rámci projednávané novely zákona
o veřejném zdravotním pojištění spolu
s dalšími zástupci pacientských organizací a odborných lékařských společností prosazuje navýšení počtu katetrů na
den.

března 2018 zahajuje nový projekt „Peer
mentoring“, ve kterém budou zkušení vozíčkáři s poškozením míchy poskytovat
pomoc a poradenství novým klientům se
spinálním poškozením a jejich rodinám.
Zájem o spolupráci na pozici peer mentorů projevilo třicet vozíčkářů. V průběhu ledna a února proběhla v asociaci
výběrová řízení. Byla vybrána skupina
14 mužů a žen, kteří budou po absolvování vzdělávací části projektu poskytovat
podporu v jednotlivých krajích České republiky. CZEPA tak intenzivně připravuje
nový projekt, jehož cílem je pomoci lidem
krátce po poškození míchy v klíčovém
období adaptace na postižení, a to přímo
v regionu a komunitě, odkud pocházejí.
Peer mentoring je v zahraničí považován
za nejefektivnější způsob podpory.
Téma „peer“ poradenství bude také hlavním tématem letošní konference Evropské
federace organizací osob se spinálním
poškozením (ESCIF), kterou CZEPA pořádá začátkem srpna v Praze. Těšíme se,
že praktické zahraniční zkušenosti mohou
nově zahájený projekt obohatit.

Změňte svůj život – pojďte do práce

Hledáš práci? Nejsi trvale hlášen v Praze? Staň se hvězdou.

Asociace CZEPA v Praze provozuje Hvězdný
bazar, který od června 2018 nabízí pracovní
místa prodejců zájemcům s adresou trvalého bydliště mimo Prahu. Pracovní úvazek
je částečný, pracoviště bezbariérové, práce
pestrá. Bližší informace k pracovní nabídce
najdete na webu www.hvezdnybazar.cz.

Hvězdný bazar je charitativní second-hand s kamennou prodejnou v centru Prahy, v Jungmannově ulici, který provozuje
Česká asociace paraplegiků - CZEPA jako tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy.

Kdo jsme?

Koho hledáme?

Nabízíme práci pro mimopražské vozíčkáře (tj. nemáte hlášený trvalý pobyt v Praze)

„Na vozíku jsem od mládí… Koncem loňského roku jsem se ohlédl zpět a s hrůzou zjistil, že jsem promarnil 22 let života.
Rozhodl jsem se, že je načase to změnit.
Nabídka práce ve Hvězdném bazaru přišla
jako blesk z čistého nebe. Uvědomil jsem
si, že je to jedinečná příležitost, jak se vrátit
zpět mezi lidi a připravit se na budoucí zaměstnání….“ říká jeden z prodejců Hvězdného bazaru.
CZEPA

Jaká bude Vaše práce?
• přímý prodej
• komunikace se zákazníky a dodavateli
• správa sociálních sítí a webu
• pořádání eventů
• správa účetních dokladů
• tvorba merchandisingu

Co očekáváme?
• samostatnost
• kreativitu
• časovou flexibilitu
• příjemné vystupování
• motivaci k práci

Kontakt:
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Dygrýnova 816/8
198 00 Praha 14 – Černý Most
tel.: 775 980 952 • www.czepa.cz

Co nabízíme?

• zaměstnání na poloviční úvazek na dobu jednoho roku
• pestrou práci
• malý, přátelský a spolupracující tým
• odpovídající fixní mzda + finanční odměny
• bezbariérové pracoviště v centru Prahy
• odborná školení
• možnost návazného zaměstnání

O zařazení a úhradě pomůcek v takzvaném kategorizačním stromu probíhají již
několik měsíců intenzivní diskuze. Novela zákona má být projednána do konce
roku 2018, po řadě jednání na ministerstvu bude zákon standardně připomínkován v rámci poslanecké sněmovny
i senátu. Držme si palce, aby se tolik potřebná změna podařila prosadit.

Nástup: červen 2018
Poznámka: zaměstnavatel nebude čerpat (na zaměstnance se ZP) příspěvek na zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. V případě zájmu zašlete svuj životopis a kontaktujte:
Elišku Drbohlavovou, hvezdnyvedouci@czepa.cz,
tel.: +420 728 715 138, bližší informace o projektu: www.hvezdnybazar.cz

Podpora v regionu startuje

Reference bývalé zaměstnankyně, která absolvovala náš projekt:
J.P., 25 let - "V bazaru jsem měla skvělou příležitost se připravit na pracovní zápřah, vyzkoušet si
na co mám, jaký pracovní úvazek moje tělo vydrží. Myslím, že mi to pomohlo hlavně získat sebedůvěru
a jistotu. CZEPA mi při shánění práce pomohla, zkontaktovali mě s jednou velkou firmou."

Mít možnost zeptat se na osobní zkušenost, poradit se, nechat si ukázat cokoliv,
co usnadní život, je přirozenou potřebou
každého z nás. Již za půl roku by v každém
kraji měl být lidem s poškozením míchy
k dispozici regionální zástupce, zkušený
vozíčkář, takzvaný „peer“ (čte se: pír).

Evropská unie
Evropský siciální fond
Operační program Zaměstnanost

Jak jsme vás informovali již v minulém vydání časopisu Helios, asociace CZEPA od

10 Helios / časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře

Coloplast - péče o klienty v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.
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Metodika k předepisování hydrofilních katetrů
pro intermitentní katetrizaci a sběrných urinálních
pomůcek pro inkontinentní		
Typ pomůcky

Indikační kritérium

Jednorázové močové
hydrofilní katetry

určeno pacientům s neschopností vyprázdnit
močový měchýř
Doplňující indikační kritéria:
• dysfunkce močových cest s fyziologickým
či patologickým neurologickým nálezem
(např. roztroušená skleróza, stavy po cévních
mozkových příhodách, po úrazu či operaci
páteře...)
• u plegiků všech věkových kategorií, kde je
pacient schopen manipulovat s katetrem
• u starších rizikových mužů s benigní hyperplazií
prostaty či poruchou vyprazdňování jiného
původu s obtížným vyprazdňováním, kde je
intermitentní katetrizace vhodnější alternativou
trvalé močové cévky

Pomůcky jsou obvykle
předepisovány urologem
na období 3 měsíců a jsou plně
hrazeny v rámci těchto limitů

maximálně 150 kusů/měsíc,
do celkové výše 7 500,- Kč
PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ
REVIZNÍHO LÉKAŘE

Urinální kondomy
maximálně 30 kusů/měsíc,
do celkové výše 700,- Kč
lze předepsat u II. a III. stupně inkontinence

Sběrné urinální
sáčky

II. stupeň – mimovolný únik moči nad
100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 4 hodin
III. stupeň – mimovolný únik moči nad 200 ml
v průběhu 4 hodin

maximálně 10 kusů/měsíc,
do celkové výše 500,- Kč

Český časopis pro pacienty
s poruchami vyprazdňování
močového měchýře
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